
Scenariusz zajęć –wtorek, 19 maja 

Krąg tematyczny: Moja mama jest kochana 

Temat 167: Zabawy z mamą  

 

1. To jest moja mama – swobodne wypowiedzi dzieci na temat mam.                                       

Dziecko opowiada, jak jego mama ma na imię, czym się zajmuje. Dziecko wymienia 

ulubione sposoby na spędzanie czasu z mamą 

 

2. Mamo, zobacz, jacy jesteśmy sprawni! – zestaw ćwiczeń porannych. 

Tak sprawne są moje ręce – zabawa ruchowa.                                                                                 

Dziecko unosi wyprostowane ręce, trzymając nad głową woreczek gimnastyczny. Wykonuje 

naprzemienne krążenia ramion w przód. Kiedy jedna ręka wykonuje krążenie, druga – 

uniesiona – trzyma woreczek nad głową. Należy wykonać osiem krążeń każdą ręką.  

Tak sprawne są moje nogi – zabawa ruchowa.                                                                             

Dziecko unosi w przód ugiętą w kolanie nogę i układa na niej woreczek. Wykonuje krążenia 

kolanem w taki sposób, aby nie zrzucić woreczka. Należy wykonać cztery krążenia każdą z 

nóg. 

Jestem sprawny – zabawa ruchowa.                                                                                            

Dziecko wykonuje skłon w przód, układa woreczek na podłodze i prostuje się. Następnie 

wykonuje kolejny skłon, chwyta woreczek w dłonie i podnosi go nad głowę. Ćwiczenie 

należy powtórzyć osiem razy.  

Jestem sprytny – zabawa ruchowa.                                                                                              

Dziecko trzyma woreczek w jednej dłoni i rozkłada wyprostowane ręce na boki. Następnie 

unosi nogę ugiętą w kolanie i przekłada woreczek pod kolanem do drugiej dłoni. Wraca do 

pozycji wyjściowej, trzymając woreczek w drugiej dłoni. Ćwiczenie należy powtórzyć osiem 

razy.  

Jestem skoordynowany – zabawa ruchowa.                                                                                   

Dziecko przekłada woreczek z dłoni do dłoni wokół bioder, raz z przodu, a raz z tyłu. 

Ćwiczenie należy powtórzyć osiem razy.  

Tak pracuje mój brzuszek – zabawa ruchowa.                                                                              

Dziecko układa się na plecach na dywanie. Układa sobie woreczek na brzuchu. Na sygnał 

napina mięśnie brzucha w taki sposób, aby woreczek uniosły się w górę. Po chwili rozluźniają 

mięśnie. Ćwiczenie należy powtórzyć osiem razy.  

Mam prosty kręgosłup – zabawa ruchowa.                                                                               

Dziecko układa sobie woreczek na głowie i prostuje kręgosłup. Spaceruje swobodnie po całej 



sali z woreczkiem na głowie. Jeżeli woreczek upadnie, można go podnieść, chwytając 

palcami stóp. 

Potrafię odpoczywać – zabawa relaksacyjna.                                                                            

Dziecko układa woreczek na podłodze. Następnie kładzie się na plecach i układa głowę na 

woreczku (jak na poduszce). Dziecko zamyka oczy i przez chwilę wyobraża sobie, że leży w 

ciepłym i przytulnym łóżku. Wykonuje wdech nosem i wydech ustami.                                                                                      

Środki dydaktyczne: bębenek, woreczki gimnastyczne 

3. Czym zajmuje się w domu mama – rozwiązywanie zagadek słownych.                               

Dziecko słucha zagadek słownych czytanych przez rodzica. Zastanawia się, jakie 

obowiązki wykonuje w domu mama. Przykładowe zagadki: 

I mama i pralka mocno się natrudzą, gdy synek lub córka bardzo się ubrudzą. (pranie) 

Głośna maszyna sunie po dywanie, i już żaden śmieć, na nim nie zostanie. (odkurzanie) 

Ogień pod garnkiem płonie, bucha z niego para, same pyszne dania będziemy jeść zaraz. 

(gotowanie)  

Żeby koszulka zmarszczek nie miała, moja mamusia ją… (uprasowała) 

„Każda rzecz ma swoje miejsce” – mama to powtarza. Więc pozbieraj swe zabawki I się nie 

obrażaj!. (sprzątanie)  

Bierze kąpiel filiżanka, biorą też talerze. Po obiedzie wielki garnek także kąpiel bierze. 

(zmywanie naczyń)  

4. Odgłosy sprzątania – zagadki ruchowo-logopedyczne.                                                      

Rodzic rozkłada ilustracje przedstawiające czynności, które wykonuje mama. Dziecko 

losuje obrazek, prezentuje gestami wykonywanie tej czynności i naśladuje odgłos 

odpowiedniego urządzenia.                                                                                                     

Środki dydaktyczne: ilustracje przedstawiające osoby wykonujące różne obowiązki 

domowe 

 

5. Obowiązki mojej mamy – rozmowa kierowana.                                                                     

Dziecko na podstawie dwóch poprzednich zabaw i własnych obserwacji nazywa rodzaje 

obowiązków domowych wykonywanych przez mamy. Określa czy jest ich dużo, czy 

mało. Zastanawia się, czym zajmują się dzieci, kiedy mama sprząta, gotuje, prasuje itp. 

Może zastanowić się, jak pomóc mamie w porządkach, np. wytrzeć kurze, dobrać 

skarpetki w pary, wyjąć naczynia ze zmywarki. Warto w tym miejscu porozmawiać 

również o obowiązkach domowych taty, o tym, że w rodzinie, tak jak w grupie 

przedszkolnej, pomagamy sobie nawzajem. 

 

6. Sposób na pomoc dla mamy – słuchanie wiersza „Robotek” Joanny Papuzińskiej. 

Dziecko słucha wiersza czytanego przez rodzica. Zastanawia się, czy jego mamie 

przydałby się Robotek. Uzasadnia swoją wypowiedź.  



Blacha, gwoździe, drut, śrubokręt i młotek. Co to będzie? Mały robot, Robotek. Dla kogo? 

No, nie dla mnie, ja go dam naszej mamie. Robotek co dzień o świcie nastawi dla wszystkich 

wodę na mycie, do sklepu zbiegnie na dół i zakupy zrobi do obiadu. Pozdejmuje kożuchy z 

mleka, szczypiorek drobno posieka, wyprasuje fartuszki, guzik przyszyje do bluzki. Ugotuje, 

pozmywa, sprzątnie, zrobi pranie, a mama leżeć będzie na tapczanie i książki czytać. Albo 

nas pytać: „A może byśmy poszli do kina, kochani?”. 

7. Projektowanie Robotka – zabawa plastyczno-konstrukcyjna.                                        

Rodzic wnosi karton, do którego swobodnie będzie mogło wejść dziecko. W kartonie 

powinny być wycięte otwory na głowę (w górnej części), na ręce (po prawej i lewej 

stronie) oraz na nogi (usunięty cały spód kartonu). To będzie korpus Robotka. Dziecko 

ozdabia Robotka, naklejając na niego folię aluminiową oraz liczne kolorowe krążki. Na 

zakończenie dziecko może założyć karton i wcielić się w rolę Robotka.                                

Środki dydaktyczne: duży karton z otworami na ręce, nogi oraz głowę, folia aluminiowa, 

klej, nożyczki, guziki, papierowe kółka 

 

8. Zróbmy to razem – zabawa orientacyjno-porządkowa.                                                      

Dziecko wciela się w rolę Robotka i wykonuje obowiązki domowe. Kiedy Robotek pierze 

– trzyma przed sobą ręce ułożone w koło . Kiedy podlewa kwiaty – podnosi jedną rękę w 

górę. Kiedy rozwiesza pranie – rozkłada wyprostowane ręce na boki. Robotek może też 

serwować obiad – wyciąga wtedy dwie wyprostowane ręce przed siebie.                               

Środki dydaktyczne: wykonany wcześniej kostium Robotka 

 

 

9. Z moją mamą lubię… – wypowiedzi inspirowane ilustracjami, rysowanie.                           

Dziecko nazywa czynności, które wykonują mamy i dzieci, a następnie rysuje 

uśmiechnięte buzie obok fotografii przedstawiających działania, które one lubią 

wykonywać. Na zakończenie rysuje miły prezent dla mamy.                                                                                                   

Środki dydaktyczne: KP4 s. 18–19, ołówek, kredki 

 

10. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XXV. ��                                                                           

 

„Stań na gazecie” – zabawa orientacyjno-porządkowa.                                                            

Dziecko biega po sali w rytm uderzeń w tamburyn. Na hasło: Stań na gazecie dziecko 

staje na gazetach, starając się, aby stopy nie wychodziły poza gazetę. Ćwiczenie 

powtarzamy kilka razy.   

 

„Podrzuć i złap” – ćwiczenie grzbietu i karku.                                                                       

Dziecko w leżeniu przodem robi ze swojej gazety kule i na hasło: Podrzuć i złap, bez 

opierania się łokciami o podłogę, obiema rękoma podrzuca i łapie papierowe kule. �� 

 

 „Nie upuść kuli” – ćwiczenie mięśni brzucha i stóp.                                                              

Dziecko siedzi w siadzie skulnym z rękoma opartymi z tyłu o podłogę. Podnosi papierową 



kulę jedną stopą, a następnie na hasło: Przełóż kulę z nogi do nogi przekłada ją z jednej 

stopy do drugiej. �� 

 

 „Pogoń za kulą” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.                                                            

Dziecko czołga się wzdłuż sali, goniąc rzucane przed siebie oburącz papierowe kule. � 

 

„Kto dalej rzuci?!” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.                                                  

Dziecko, stojąc w rozkroku, unosi wyprostowane ręce i na hasło: Kto dalej rzuci? rzuca 

jak najdalej w tył papierowymi kulami. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. �� 

 

 „Przełóż kulę pod kolanem” – ćwiczenie równowagi.                                                           

Dziecko stoi obunóż, trzyma w jednym ręku papierową kulę. Na hasło: Przełóż kulę pod 

kolanem staje na jednej nodze i przekłada papierową kulę pod kolanem uniesionej i 

zgiętej nogi.  

 

„Pada śnieg” – ćwiczenie oddechowe.                                                                               

Dziecko, siedząc w siadzie skrzyżnym, rozkłada papierowe kule, a następnie rozdziera na 

małe kawałki. Każdy udarty skrawek gazety należy położyć na dłoni i zdmuchnąć. 

Unoszące się małe kawałki gazet to w zabawie spadające płatki śniegu. 

 


